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Foto van Horsa Glider tijdens landing nabij Ginkelse heide 

 

Wat is er te zien in dit nummer? Een advertentie pagina voor sponsoren, een stukje van Nan 

Hoesté,  en een verhaal van Blonde Piet, wie dat is zullen jullie wel lezen ook in de volgende 

nummers, de oproep voor 20 september in het veteranencafé, ook wat nieuws over onze vetera-

nensite , en dan een nawoord . 

Nou veel leesplezier en tot op de bijeenkomst 

                                                                                                                                            Paul 



Pagina 2          A D V E R T E N T I E  P A G I N A   S P O N S O R E N  

 
 

Peter und Manuela Winkelmann 
Streuffstraße 3 
46435 Emmerich - Elten 
Postfach 32 80 
Tel.: +49 2828 1266 
Mobil: +49 171 7557749 
info@ratsstuben-elten.de 

                                                                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Haben Sie Geburtstag, Betriebsfeier, Hochzeit, Taufe, Kommunion oder Konformation.. 
Sprechen Sie mit uns, unser Restaurant hat Platz für 40 Personen. 

Für Ihre Gesellschaft bieten wir an 
BrunchBuffet, was Sie gerne Essen möchten oder a la Carte 

Auf Ihren Besuch freuen sich  Peter und Manuela Winkelmann! 

Waar u ons kan vinden?     Weverstraat 3 te Zevenaar 

Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag & Donnerstag  ab 16:00 Uhr                                                                                                           

Mittwoch Ruhetag,  Freitag - Sonntag  ab 12:00 Uhr 

Ratsstuben-Elten. 

mailto:info@ratsstuben-elten.de
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Door: Nan Hoesté  

ZEVENAAR - Alleen al in de gemeente Zevenaar staan meer dan driehonderd veteranen geregistreerd. ,,De regio de Liemers be-

staat echter uit zestien gemeenten. ‘‘Met onze Stichting Veteranen de Liemers willen we ons bereik vergroten’’, laat William Thuis 

voorzitter van de nieuwe Stichting Veteranen de Liemers weten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf links: William Thuis, Rien van 

Houten, Bert Grit en Theo Heyster. 

Foto: Marion Keijzer 

In het veteranencafé, dat elke derde zaterdagmiddag van de maand plaatsvindt in dienstencentrum de Hooge Bongert, druppelen 

de eerste veteranen binnen. De tafels worden aaneengeschoven en al snel zitten zo’n dertig man gezamenlijk aan de koffie en 

worden er verhalen uitgewisseld. Veel grijze koppies van mannen die onder andere hebben gediend in Indonesië, Korea en Nieuw 

Guinea. ,,Wanneer mensen het hebben over het begrip veteraan, wordt er direct aan deze groep gedacht”, legt William Thuis, voor-

zitter van de nieuwe stichting, uit. ,,Dit beeld moet echter bijgesteld worden. Als we het nu hebben over een veteraan, gaat het ook 

over hen die deelgenomen hebben aan vredesmissies en uitgezonden zijn naar bijvoorbeeld Irak, Libanon, Bosnië, Cambodja, Haï-

ti, Afghanistan en onlangs Mali. Ook rekenen we hier de patriotuitzending naar Turkije onder.  

We noemen dit de ‘jonge’ veteraan. Dat kan een jongen zijn van achtien maar ook een man van zestig. Het begrip jong staat dus 

niet voor leeftijd, maar heeft te maken met de datum van uitzending.” 

Toen Nico Kruiniger, Gert Boers en Theo Heyster in 2008 de werkgroep Veteranen oprichtte, was het eerste doel – het opzetten 

van een veteranencafé. ,,In dit café zit je met lotgenoten onder elkaar”, weet Theo Heyster, een van de oprichters van het café en 

lid van het nieuwe bestuur. ,,We wisselen onze belevenissen uit. En al vertel je tien keer hetzelfde, we snappen elkaar. We bestaan 

nu zes jaar en op goede zaterdagen zijn er ongeveer dertig man aanwezig.  

Dat vinden we te weinig en zien natuurlijk graag nieuwe gezichten. Zeker gezien het aantal geregistreerde veteranen in de regio.” 

William Thuis (Afghanistan), Rien van Houten (Irak), Bert Grit (Golfoorlog), Theo Heyster (Bosnië) en Paul Meekhof, toegetreden tot 

het bestuur van de stichting, zijn een schoolvoorbeeld van de jonge veteraan. Luisterend naar hun individuele verhalen is luisteren 

naar verhalen, waarin trots doorsijpelt op de prestaties die ze hebben moeten leveren om stabiliteit in oorlogsgebied te brengen. 

,,Het komt neer op trouw en kameraadschap – één man, één team. Dan kun je mooie dingen tot stand brengen. Maar als we he-

dentendage in bijvoorbeeld een restaurant zijn, gaan we nog steeds met de rug tegen de muur zitten om de in- en uitgangen in de 

gaten te houden.” 
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Dit verhaal zal in meerdere nummers te volgen zijn  omdat het een groot verhaal is van verzetshelden die o.a. de overval op de 

koepel gevangenis te Arnhem hebben gepleegd. 

Ik heb toestemming van de zoon van Pieter Alberts:  Alias: Blonde Piet  gekregen om dit te mogen gebruiken in het nieuwsblad. 

Ik ben de Gejo Alberts  zeer erkentelijk voor deze toestemming.  

Het is zeker niet de intentie van mij om de gehele site in dit blad te gaan gebruiken, omdat ik vind dat jullie zelf de site ook kunnen 

bezoeken en lezen, zodat al het onderzoekswerk en het maken van de site “www.Blonde Piet.nl” dat  gedaan is door Gejo Alberts 

niet voor niets is geweest . 

However, ik heb wel de tekst aangepast zodat het niet direct is overgenomen van deze mooie site.  ( in mijn eigen bewoording ). 

Ook het aantal foto’s zijn indirect gebruikt van de site  www.google.nl/ afbeeldingen. 

Niet alle foto’s kon ik daarop terug vinden, maar wat ik heb, is geplaatst in dit nummer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-04-02 13:23 GMT+02:00 Jenda <noreply@jenda.nl>: 

Onderwerp : Overval koepel Arnhem 

ik heb een verzoek aan u of het mogelijk is om sommige stukjes te plaatsen in het nieuwskrantje dat 

ik schrijf voor het  Arnhems oorlogsmuseum 40 45, en het nieuwsblad Veteranen de Liemers. 

deze nieuwsblaadjes zijn voor de vrijwilligers die daar werken en onze Veteranen bij de Veteranen 

Stichting de Liemers en de site Www.veteranen de Liemers. 

dus ik vraag toestemming om dit te mogen gebruiken 

met groet: Paul Meekhof 

Vrijwilliger Arnhems Oorlogsmuseum 

Bestuurslid:  Veteranen de Liemers 

 

Date: Wed, 2 Apr 2014 13:40:12 +0200 

Subject: Re: mail: www.blondepiet.nl 

From: xxxxxxxxxx 

To: p.unifil@hotmail.com 

Hallo Paul. 

Over jou vraag,over plaatsing in het nieuwsblad en site: Ik heb daar geen enkel probleem mee. 

Ik heb sinds dat ik naar Oostenrijk verhuisd ben, het pistool van Blonde Piet (mijn vader) afgestaan 

aan het oorlogsmuseum in Hengelo (Gld.) 

Ik had het liever in een museum in Twente onder gebracht, maar daar is zoiets niet te vinden. Wel 

verzamelaars, maar dan verdwijnt zoiets in een privéverzameling en ziet niemand het terug. 

Nu heb ik uit verschillende bronnen vernomen dat dit museum gaat sluiten. Ik weet niet wat er dan 

met dat pistool gebeuren gaat. (In dat wapen staan de namen van de verzetsmakkers van mijn vader, 

Johannes ter Horst, Geert Schoonman en Harry Saathof vermeld. De personen die o.a. de 

overvallen op de gevangenis en huis van bewaring hebben gepleegd. Het zou natuurlijk prachtig zijn 

dit stukje geschiedenis in jullie museum te hebben.  

Misschien kun je eens contact met dit museum opnemen. 

Hartelijke groeten en veel succes met je goede werk. 

Gejo Alberts                                                                                                                © Gejo Alberts 

                                                                                                                                    © Paul Meekhof 

Toestemmings Mail 

tussen Gejo Alberts en 

Paul Meekhof 

mailto:noreply@jenda.nl
http://www.blondepiet.nl
mailto:p.unifil@hotmail.com
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Bron vermelding: Www.Blonde Piet.nl 

Foto’s:                   Www.Google.nl 

Toestemming verkregen van Auteur:  

Gejo Alberts ( Zoon van Pieter Alberts alias Blonde Piet ) 

 

                       

 

 

 

Dit Verhaal over gaat over een aantal dappere verzetsleden met name over Pieter Alberts  

Alias: Blonde Piet.  

Geboren op  5 juli 1918 te Emmen,Beroep Wever,                                              ↔ 

Overleden op 5 dec. 1991 te Hengelo’ ten gevolgen van Multiple Sclerose 

 

 

 

Everhardus Johannes Hendrik Saathof: Alias: Harry 

Geboren op 7mei 1918 te Ginniken ( N. BR ) beroep: Grenscommies              ↔ 

Overleden op 13 juni 2003 te Winterswijk 

 

 

Geert Schoonman: Alias: Rooie Geert 

Geboren 31 augustus 1917 te Wormerveer Beroep: Grenscommies 

Gefusilleerd op 8 oktober 1944 op vliegveld Twente                                         ↔ 

 

 

 

 

Johannes ter horst: Alias: Johannes 

Geboren op 19 April 1913 te Enschede Beroep: Bakker                                  ↔ 

Gefusilleerd op 24 september 1944 te Usselo Gem Enschede 

 

één KNOKPLOEG  één TEAM 

Pistool van Pieter Alberts ( alias:Blonde Piet ) met daarop de namen 

gegraveerd van zijn verzetsvrienden 
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De oproep voor militaire dienst 

Piet  die als wever in de textielfabriek van Heek werkte kreeg een brief van het ministerie 

van defensie met daarin  de oproep dat hij zich  moest melden op 31 maart 1938 in de 

kraaijenhofkazerne te Nijmegen. Piet die op dat moment verkering had met een meisje 

die de naam droeg van Annie kroes, schrok van deze brief. Hij moest zo ver weg van zijn 

geliefde en familie en vrienden. 

Op 13 maart 1938 laat het jonge stel 

nog even een foto maken en op 31 

maart vertrekt piet met de trein naar 

Nijmegen. 

 in de kazerne aangekomen moet hij 

kamer 61 delen met een aantal andere militairen ,hij wordt opgeleid als mitraillist. 

En dat bevalt hem eigenlijk wel het geeft toch een zekere status  iedereen in het 

zelfde uniform ,en hij vindt als snel nieuwe vrienden om zich heen.                                          

                                                                                                                                 

Op 25 februari 1939 zwaait hij eindelijk af en gaat direct daarna weer aan het 

werk. 

Met zijn vriendin maakt hij plannen voor de toekomst, natuurlijk ontgaat hem het 

nieuws niet wat betreft de dreiging  in Duitsland maar hij vraagt zich af wat heeft 

dat met Nederland te maken. Echter 14 dagen later vallen de Duitse troepen 

Tsjecho-Slowakije binnen, Oostenrijk is dan al een deel van Duitsland geworden en 

op 22 april sluit Italië een bondgenootschap met Duitsland. 

Op 20 augustus 1939 wordt de algehele mobilisatie afgekondigd in Nederland. 

Piet zal zich wederom moeten melden in Arnhem op de kazerne. Na een half jaar 

burger te zijn geweest is hij nu weer militair , op 25 augustus vertrekt hij van huis 

naar Arnhem toe en daar krijgt hij te horen dat hij is ingedeeld bij de 4e mitrailleur-

compagnie genoemd 4mc. 

In deze compagnie leert piet, Gerrit van heek kennen. De vader van Gerrit heeft een schildersbedrijf in Hengelo ( o ) de soldaten van 

deze compagnie moeten de fietsen in vorderen bij de rijwielhandelaren deze fietsen worden dan gebruikt door de Nederlandse 

strijdkrachten. Een officier vroeg aan vrijwilligers binnen de compagnie om deze fietsen legergroen te gaan schilderen en op het 

witte spatbord achter moest komen te staan MC.. 

Gerrit zei tegen Piet , geef je ook op, waarop piet antwoordde ,ik kan niet schilderen, 

Gerrit zei toen ,dat maakt niet uit geef je op. 

Piet stak zijn hand op en werd samen met Gerrit uitgekozen. Na een aantal uren schilderen viel piet door de mand en werd als zijn-

de ombekwaamd over geplaatst bij de brug van Westervoort met als taak brugbewaking. 

 

Op 31 augustus 1939 vertrekt de gehele4e mc te voet naar hun nieuwe 

locatie in Elst ( Utr ) 

Wat ze daar moesten doen was op dat moment nog niet medegedeeld. 

Na twee dagen marcheren kwamen ze aan in elst ( Utr ). 

De mars stopt bij de openbare school, en dit wordt het nieuwe  

onderkomen van de compagnie 4e MC. 

 De klaslokalen en zolder worden als slaapvertrekken ingedeeld. 

Foto van Piet en Annie Kroes 

      Piet zit hier gehurkt tussen 2 witte jasjes 

Piet op rechts ze dragen een watergekoelde-

mitrailleur 

Brug westervoort geblokkeerd volgens mobilisatieplan 
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Piet en zijn maat  Gerrit zijn ingedeeld in sectie 2 deze staat onder de leiding van Luitenant Visser, 

en er ligt nog een sectie op de zolder. 

Op de zolder slapen 60 man en ze hebben maar een uitgang naar beneden, ze slapen op losse stro, strozakken waren er in het be-

gin nog niet. Alles was dus zeer brandgevaarlijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerrit ging zich bezig houden met schilderwerkzaamheden en later kreeg hij privileges bij de lokale voetbalclub in Elst om mee te 

gaan spelen en de trainingen te volgen. 

Piet had geen interesse in het voetballen hij werd ingedeeld bij de groep soldaten bij de Grebbelinie, om stellingen aan te leggen 

voor zijn compagnie. 

Dan begint de strenge winter van  1939/1940. ondanks de mobilisatiewinter blijft de stemming er goed in zitten. 

 

Het motto; iedereen in het zelfde schuitje.  

Openbare school in Elst (Utrecht ) Onderweg werd deze foto gemaakt tijdens de mars  later hebben 

ze er een ansichtkaart  van gemaakt 

Piet staat links op beide foto’s bij het graven van de stelling 

Piet staat 3e van rechts in de winter op een helling 

van de grebbenberg                                 → 
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Dan gaan er nog maanden voorbij met werkzaamheden aan de grebbelinie en af en toe een verlof naar huis. 

Dat Duitsland het ene en andere land binnen viel kregen de Nederlanders zo ook Piet wel mee . 

maar gezien dat Nederland een neutrale positie had gehad in de eerste wereld oorlog zou volgens velen Nederlanders 

de Duitsers doen besluiten om Nederland niet in te nemen, althans dat was de stelling,  

want ook in Duitsland gingen er vele stemmen los om Nederland niet binnen te vallen. 

Het was het zelfde Germaanse volk  we spraken ongeveer de zelfde taal en hadden de zelfde gebruiken. 

Helaas bleek voor velen dat dit ijdele hoop was.  

De Duitse oorlogsmachine was niet meer te stoppen…..                                                                       Deel 2 in het volgende nummer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verlovings foto van Piet en Annie De felicitatiekaart van zijn dienstmaat Gerrit van Heek en Huub 

Veteranen bijeenkomst 

Op Zaterdag middag  

20-09-2014 

Tijd: 13.00 / 16.00 uur 

In De Hooge Bongert 3 

te Zevenaar 

             Nieuwtjes…..Nieuwtjes…..Nieuwtjes…..Nieuwtjes…..Nieuwtjes 

Kijk ook eens  op de site:         

www.veteranendeliemers.nl  

Rob heeft er vreselijk veel tijd in gestoken en  er kan ge-

noeg worden gezien, bijvoorbeeld foto’s, van de afgelopen 

jaren, stukjes over de Marine, Lucht-

macht .Landmacht .Onze sponsoren pagina. Wie is wie 

( bestuursleden)en wat doen zij. De nieuwsbrief online. 

Hebben jullie zelf wat neem dan contact op met  

Rob Smits. mailto:webmaster@veteranendeliemers.nl 

Oke nog niet alles werkt maar toch is het de moeite waard    

om eens te bekijken. 
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Nou.. De zomer is weer voorbij en het gaat weer vroeger 

donker worden, de regenjassen kunnen weer uit de 

mottenballen worden gehaald. De herfst gaat weer ko-

men, alsof we daar op zaten te wachten, het zal wel 

weer regen regen en regen worden, ( vooral de zonaan-

bidders denken en zeggen dat ). Nou ik niet dus, er zijn 

mooie kanten aan dit tijdstip van het jaar. 

Kijk maar eens in natuur, je ziet  de bossen langzaam 

verkleuren wat op zich erg mooi om te zien is. 

Zoals jullie kunnen lezen heb ik maar weer eens een 

verhaal in het nieuwsblad gezet zodat tijdens de kouder 

wordende avonden, Jullie je niet hoeven te vervelen, 

lekker bij de haard met een kopje koffie of een lekker 

borreltje of...ach jullie weten zelf wel wat jullie lekker 

vinden. 

                                                                                                                             Ik ga jullie groeten .                                                     Paul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We werken nog steeds hard aan de weg 

 

 

                                   nawoord                  

     Paul Meekhof     E-mail:  

     P.unifil@hotmail.com 

     P.meekhof1@upcmail.nl 

Vind u het afstruinen van al die kledingwinkels ook niet zo fijn,   

voor de juiste mode moet u hier zijn  

 

Service en klantvriendelijkheid staan bij ons in een hoog vaandel . 

Speciaal voor de Veteranen en partners hebben wij op vertoon van de 

Veteranenpas een mooie korting van 10% op al uw aankopen. 

U bent van harte welkom bij . 

Thiele Mode : Griethsestraat 5 te Zevenaar 

                    


